Courir pour le plaisir
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Trails ‘’Au fil du Bocq 2021’’
Deelnemingsreglement
(1) AFSTANDEN
De trails "Au fil du bocq" 2021 omvatten 2 afstanden: (1) de TDS van 35 km D+1200m en de (2) TDB van 17 km
D+500m. Vertrekpunt is de zaal La Victorieuse, rue de Sto in 5530 Evrehailles
(2) BEGINSEL
De trails moeten worden gezien als zijnde " een individuele training met markeerpunten". Elke deelnemer loopt
onder ‘’zijn of haar eigen verantwoordelijkheid’’.
Het parcours omvat markeerpunten maar de markering is summier. Het tracé gpx van beide parcours wordt
enkele dagen voor de eerste start aan de ingeschreven lopers opgestuurd via e-mail. Deze parcours zijn
segmenten op de applicatie STRAVA
De deelnemers voorzien hun eigen bevoorrading om zo de COVIDregels te respecteren. Geen enkele
bevoorrading is voorzien op het parcours, noch vestiaires, douches, bar, … Er is geen publiek toegelaten.
(3) DATUMS, DUUR en ORGANISATIE VEN HET EVENEMENT
Het evenement heeft plaats van zaterdag 3 april tot en met dinsdag 6 april over een periode van 4 dagen.
De lopers schrijven zich verplicht in via het internet op één van de voorgedefinieerde tijdszones. Van zodra een
bepaalde tijdszone volzet is wordt deze gesloten voor andere kandidaten.
Het vertrek wordt gespreid tussen 9u en 11u voor de TDS van 35km en tussen 9u en 13u voor de TDB van 17km
met een maximum van 50 vertrekkenden/uur.
Het vertrek is 'individueel' of per groep van maximaal 4 personen (onder voorbehoud van de op die dag
geldende COVID regels) of per familiale bubbel.
(4) DEELNEMINGSRECHT
Er wordt geen enkele deelnemingsbijdrage gevraagd.
De trailers worden uitgenodigd, indien zij dat wensen, om een vrijblijvende schenking te doen van een bedrag
naar keuze aan één van de sociale en caritatieve verenigingen waarvan Bail Run 'peter' is, zoals: Het Comité
L’espoir d Yvoir' (Televie strijd tegen kanker); VZW 'Souffle un peu' ( kinderen met meerdere beperkingen); VZW
Eudaimonia (kinderen met autisme)
De schenkingen zijn te storten op reknr. BE 23 0682 4998 5191 op naam van Bail Run met de vermelding 'Don
Trails. Bail Run ziet erop toe dat het totaal van de schenkingen integraal naar de hogervermelde verenigingen
gaat.
(5) ONTHAAL VAN DE DEELNEMERS en ONDERSTEUNING VAN DE ORGANISATIE
De organisator verzekert het onthaal van de trailers en is aanwezig op het secretariaat van 8u45 tot 17u.
 Bij het vertrek: de organisator levert de nodige richtlijnen voor de markeringen en geeft de te
respecteren veiligheidsvoorschriften mee.
 Bij de aankomst: de deelnemers hebben de mogelijkheid om de ' Cuvée Des Sauvages,' die speciaal voor
deze aangelegenheid wordt gebrouwen, aan te kopen en mee te nemen. Geen consumptie ter plaatse.
In en rond het onthaal vragen wij aan alle trailers om de COVID richtlijnen te respecteren. Zich op het
afgesproken tijdstip aanbieden; de handen ontsmetten; het mondmasker dragen; de richtingsaanwijzingen
volgen; een veiligheidsafstand van 1,5m behouden; niet onnodig ter plaatse blijven.
De trailers moeten beschikken over een gsm toestel. In geval van nood kunnen zij de organisator bereiken op
het nr 0488/898896
(6) RESPEKT VOOR DE OMGEVING

Elke deelnemer wordt verondersteld de natuur en de omgeving te respecteren alsook niet af te wijken
van het voorziene parcours.
We wensen bijzonder de aandacht te vestigen op het feit dat het parcours meerdere privé
eigendommen en paadjes doorkruist die UITZONDERLIJK voor deze trail toegankelijk werden
gemaakt. Mogen we dan ook vriendelijk vragen om dit parcours niet op te nemen noch te publiceren
noch te gebruiken buiten de periode van 3 t.e.m. 6 april.
LOPEN MET PLEZIER & MET DE GLIMLACH !
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